Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry; Jysly
Jäsenkirje talvi 2013
Retkiltä virtaa ja kavereita!
Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon toimintakalenterimme sisältää useita retkiä,
mutta vielä mahtuu sekaan. Listasta puuttuvat sinun retkesi, jotka haluat jakaa muiden
kanssa. Nyt vain järjestämään spontaaneja retkiä lähiympäristöön! Kun päätät lähteä
retkelle ja jakaa sen muiden kanssa, toimi kirjeessä jäljempänä olevien ohjeiden
mukaisesti.
Muusta toiminnasta haluan mainita jäsentapaamisen toukokuun 25. päivänä Ladun
majalla. Se on samalla retki ja yhdistyksen 35‐vuotisjuhla, jossa on tarkoitus rentoutua ja tutustua toisiimme.
Valoisaa ja aktiivista kevättalvea ja kevättä!
toivottaa yhdistyksen hallituksen puolesta
Pj. Heikki Susiluoma

Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset yhdistyksen tiedottajalle: ritva.kupari(at)kolumbus.fi. Näin saat
sähköpostitse tietoa kaikista tapahtumista, myös niistä, jotka eivät ehdi jäsenkirjeeseen.
Olemme perustaneet myös facebooksivut nimellä Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys – käy peukuttamassa
ja keskustelemassa!
Yhdistyksen käytössä on kaksi sähköpostilistaa, raitalista yleisille asioille ja leinikkilista kasviasioista
kiinnostuneille. Listat voivat toimia tiedotuksessa ja keskustelukanavina. Listoille liittyminen tapahtuu netissä,
linkin http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/raita osoittamalla sivulla pääsee liittymään raita‐listalle, ja muuttamalla
raita‐sanan tilalle leinikki‐sanan pääsee Leinikki‐listan ylläpitosivulle

TAPAHTUMA‐ JA TOIMINTAKALENTERI:
Tietoa myös nettisivuillamme www.sll.fi/keski‐suomi/jyvaskyla, facebook‐sivuillamme ja mm.
Keskisuomalaisen tapahtumapalstalla. Lisäksi lähetämme tapahtumailmoituksia
sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille.
ti 12.2.

Lumiukkotempaus ilmaston lämpenemistä vastaan ja ilmastolain puolesta klo 12‐15
Kirkkopuistossa yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa.

23.‐25.2.

Täydenkuun retki jonakin iltana sään mukaan. Retken kohde ja tarkempi ajankohta varmistetaan
myöhemmin.

to 21.3.

Sääntömääräinen kevätkokous klo 17 kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa. Käsitellään
edellisen toimintavuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös. Tervetuloa keskustelemaan ja
ideoimaan toimintaa jo klo 16.30! Luonnonsuojeluliiton Keski‐Suomen piirin kevätkokous klo 17.30.

to 21.3.

Yleisötilaisuus Järvitaimen  reittivesiemme nöyryytetty kuningas klo 18.15
kaupunginkirjastolla. Taimenesta kertoo kalabiologi Anssi Eloranta.

su 5.5.

Retki Viitasaaren Heinäsuvannolle. Lähtö klo 9 aamulla kimppakyydeillä K‐
kauppa Länsiväylän parkkialueelta Savelasta. Ilmoita tarvitsetko kyytiä vai voitko tarjota sitä.
Mukaan omat eväät ja kiikari. Perillä mahdollisuus paistaa makkaraa. Heinäsuvanto on Keski‐Suomen
merkittävin ja ainoa valtakunnallisesti arvokas lintukosteikko. Paluu Jyväskylään klo 17 mennessä.
Ilmoittautuminen la 4.5. mennessä mieluiten iltaisin Hannu Laakkonen p. 045 236 4834 tai
hane.laakkonen(at)hotmail.com

la 25.5.

Kevätretki ja jäsenilta teemana Jysly 35 vuotta! Paikkana Ladun maja, jonne mennään patikoiden.
Kokoontuminen keskussairaalan pääoven edessä klo 14.00. Majalle voi saapua myös muin konstein.
Mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja pientä purtavaa.
Omatkin eväät sallittu. Ilmoittautuminen Heikki Susiluomalle 22.5. mennessä
heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, p. 040 550 4944.

to‐su 6.‐9.6.

Matka Viron Saarenmaalle. Hinta noin 370 € jäsenille ja 400 € ei‐jäsenille. Ohjelma ja
ilmoittautumisohjeet ovat tämän kirjeen lopussa.

su 16.6.

Luonnonkukkapäivän retki Harjun tilalle Hartolaan. Lähtö bussilla Jyväskylän tilausajolaiturista klo
8. Opastettu retki klo 9.30‐12.30. Tilan perinneympäristöt ovat valtakunnallisesti arvokas
kokonaisuus. Kasvilajeja on yli 300. Paluu Jyväskylään noin klo 15. Mukaan omat eväät. Yhdistys
tarjoaa opastuksen, mutta linja‐autokuljetuksen hinta riippuu osallistujien määrästä.
Ilmoittautuminen Kaisa Mustolalle viimeistään 7.6. kaisa.i.mustola(at)gmail.com, p. 050 594 2478.
Hetteen niittotalkoot Muuramessa heinä‐elokuun vaihteessa. 1900‐luvun alun maalaispihapiirin
tuntumaan sijoittuvat niitty ja metsälaitumet, jotka ovat maakunnallisesti arvokasta
perinneympäristöä. Yhdistys tarjoaa eväät ja työkalut. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

la 31.8.

Retki Korpilahden Vaarunvuorille. Lähtö kimppakyydein Yliopistonkadulla Harjun kupeessa
olevalta p‐paikalta (vastapäätä Yliopistonkatu 20‐24) klo 10 ja paluu illan suussa. Vaarunvuoret on
arvioitu Keski‐Suomen monimuotoisimmaksi luontokohteeksi. Omat eväät mukaan. Ilmoittaudu Ritva
Kuparille pe 30.8. mennessä ritva.kupari(at)kolumbus.fi, p. 050 516 0550.
Omat retket
Toimi näin: Lähetä yhdistyksen tiedottajalle Ritva Kuparille sähköposti (ritva.kupari(at)kolumbus.fi),
jossa kerrot mikä on retkesi tarkoitus, kohde, lähtöaika ja ‐paikka, kesto, kulkutapa sekä varustus.
Spontaaneilla retkillä on yleensä omat eväät ja kimppakyyti. Tiedottaja laittaa retkikutsusi Jyslyn s‐
postilistalle, kiinnostuneet ilmoittautuvat sinulle s‐postiin ja sinä ohjaat retkelle lähtöä.
Kasvikerhon kokoontumiset Vesilinnan Luontomuseolla (Ihantolantie 5, käynti Nisulan puoleisesta
sivuovesta) 13.2., 13.3. ja 10.4. klo 18 vetäjänä Johanna Hallman, p. 0400 808 446. 13.3. Tuomo
Kuitunen kertoo kasvien sienitaudeista, muista aiheista lisätietoja leinikki‐listalla.
Kasvitoimintaryhmä käynnistää jättipalsamin torjuntaa ensiksi luonnonsuojelualueilta ja niiden
läheltä. Aloituskohde on Eerolanlahden ls/natura‐alue. Ensimmäiset kitkentätalkoot on tarkoitus
järjestää kesäkuun puolenvälin tienoilla. Tarkemmat tiedot myöhemmin. Kasvitoiminnasta
kiinnostuneet voivat ilmoittaa yhteystietojaan Silja Parrille: silja.parri(at)iki.fi, p. 040 761 7171.
Muuta toimintaa: Jyvässeudun Sieniseuran vuosikokous Luontomuseon kirjastossa to 7.3. klo 18.
Korvasieniretki Laukaan Äijälään 25.5. omilla autoilla. Lähtö Hannikaisenkadun ABC‐aseman
parkkipaikalta klo 11. Omat eväät; mahdollisuus makkaran paistoon. Ilmoittautumiset jäsensihteeri

Pirjo Ritvaselle viimeistään viikkoa ennen p. 040 708 7854 (klo 18 jälkeen). Kotisivut:
http://users.jyu.fi/~pahalme/sieniseura.htm
JYSLYn hallitus vuonna 2013: pj. Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944); varapj Silja
Parri (silja.parri(at)iki.fi, 040 761 7171); sihteeri Kaisa Mustola (kaisa.i.mustola(at)gmail.com, 050 594 2478); Irma
Heiskanen (irma.heiskanen(at)kolumbus.fi, 040 730 9308); Ritva Kupari (ritva.kupari(at)kolumbus.fi, 050 516 0550);
Hannu Laakkonen (hane.laakkonen(at)hotmail.com, 045 236 4834); Anne Pennanen (anne.m.pennane(at)gmail.com,
041 547 7202); Ulla Sinikka Sihvonen (ulla.sinikka.sihvonen(at)jkl.fi, 040 718 8093); Jaana Tuppurainen
(jaana.m.tuppurainen(at)gmail.com, 040 553 9005). Varajäsenet: Olli Kotro (okotro(at)gmail.com, 040 412 3022);
Kari‐Matti Vuori (kmvuori(at)gmail.com, 040 543 227).

RETKI VIRON SAARENMAALLE 6.‐9.6.2013
Oppaanamme matkalla toimii virolainen kirjailija, biologi ja kansanmusiikin taitaja Hendrik Relve.
Retki tehdään tilausbussilla, ja majoitumme Järve Turismitaluun (http://www.jarvetalu.ee/fi/), n. 16 km:n päähän
Kuressaaren kaupungista. Majapaikkaamme mahtuu 40 yöpyjää, ja se on varattu kokonaan ryhmällemme.
Majapaikastamme teemme retkiä Saarenmaan luonto‐ ja kulttuurikohteisiin. Ohessa on alustava ohjelma. Tarkempi
ohjelma lähetetään osallistujille myöhemmin keväällä retken varmistuttua. Toiveena on vähintään 25 osallistujaa.
Tämänhetkisen arvion mukaan kokonaishinta on n. 370 (jäsenet) / 400 € (ei‐jäsenet), joka sisältää kuljetukset,
laivaliput, majoittumisen, ruokailut, opaspalvelut ja pääsymaksut. Tässä vaiheessa suunnittelua pidämme oikeuden
pieniin muutoksiin.

Alustava ohjelma
To 6.6. : Lähtö n. klo 9.00 Jyväskylästä omalla bussilla Helsinkiin. Tallink Superstar lähtee Länsisatamasta
klo 13.30 ja saapuu Tallinnaan klo 15.30. Ajo Tallinna–Virtsu (134 km), josta matka jatkuu lautalla
Kuivastuun noin puolessa tunnissa. Menomatkalla, jos ehdimme, pysähdymme Matsalun
luonnonsuojelualueella ja Muhun Koguvan vanhassa kalastajakylässä. Järve Turismitaluun illaksi.
Pe 7.6. : Retkeilyä Saarenmaan sisäosissa, Sörve (ranta, alvarinummi...), Kuressaaren linna, Kaalin
meteoriittikraateri, Pangan törmä, Anglan tuulimyllyt. Illanvietto jossain mukavassa rantapaikassa
vaikkapa nokkahaukea maistellen ja lauluja laulellen!
La 8.6.: Retki saaren länsiosassa Viidumäen luonnonsuojelualue, Vilsandin kansallispuiston keskus,
Harilaid, Kihelkonna jne. Yhteinen illanvietto (...olisiko vaikka nyyttäriperiaatteella ohjelman ja
maiuspalojen suhteen!?).
Su 9.6. : Aamupalan jälkeen Virtsuun ja ajo Tallinnaan ja ruokailu vanhassa kaupungissa. Ostosaikaa ja
kiertelyä Hendrikin johdolla tai pienryhmissä. Tallink Superstar lähtee Tallinnasta klo 16.30 ja saapuu
Helsinkiin Länsisatamaan klo 18.30. Paluu n. klo 21.00 Jyväskylään.
Sitova ilmoittautuminen Markku Tossavaiselle 15.4. mennessä markku.tossavainen@jkl.fi tai p. 050 465
9848. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro yhteystietosi (osoite, mahd. sähköposti ja puhelinnumero) ja
syntymäaikasi (laivayhtiötä varten). Myös mahdolliset ruoka‐aineallergiat tai muut rajoitteet on syytä
ilmoittaa. Järve Turismitalussa majoitumme 2‐5 hengen huoneisiin ja mökkeihin, ja voit ilmoittaa toiveesi
huonetovereista. Voit kertoa myös toiveitasi ohjelmaan. Retken hinta tulee maksaa 30.4. mennessä
Jyslyn tilille FI24 5290 0220 4322 47. Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi tai EU‐henkilötodistus.

